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TOETSINGSKADER TIJDELIJKE WINTER OVERKAPPINGEN 
VOOR TERRASSEN IN ROESELAARSE HORECA 

 
De huidige corona maatregelen hebben een zware impact op de lokale horeca. Ondertussen loopt 
het terrasseizoen op zijn einde (15 november) en zorgen de weersomstandigheden ervoor dat 
buitenterrassen minder en minder kunnen gebruikt worden. 
 
In combinatie met een verlenging van het terrasseizoen naar de winterperiode werd een toetsings-
en aanvraagkader opgemaakt om al dan niet tijdelijke winteroverkappingen toe te laten.   
 
In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid evenwel ook om een vast terras aan te vragen. 
Hiervoor zijn andere voorwaarden en beperkingen, neem hiervoor contact op met de dienst 
economie.  
 
Aanvraag tijdelijke overkapping 
 
De horeca ondernemer richt de aanvraag aan de dienst economie van de Stad Roeselare, dit kan via 
een formulier op www.roeselare.be/winterterrassen 
 
De aanvraag kan gecombineerd worden met de vraag voor een verlenging van de periode van 
variabele terrassen en extra terrasruimte toegekend in de marge van de corona maatregelen. Bij de 
aanvraag vragen we volgende inhoudelijke informatie. (Raadpleeg hiervoor ons toetsingskader en 
hou rekening met de voorschriften ervan) 
 
-Welk terrasgedeelte (en oppervlakte) wil men overkappen? Voeg een schets bij (afstand tot rijweg, 
trottoir, …) 
-Hoe voorziet men de overkapping? Beschrijf hierbij maximaal het soort tent of constructie, kleur, 
stevigheid, open gedeeltes. (foto’s kunnen uw aanvraag ondersteunen) 
-Wilt u verwarming gebruiken?  
-Hoe wilt u ze inrichten zodat ze een kwalitatieve indruk nalaten? 
 
Let op, de al dan niet toekenning is uitzonderlijk voor de winter van 2020-2021 en geen verworven 
recht. De toekenning is tot 15 april 2021. 
 
Kader 
 
(1)De tijdelijke overkapping dient te gebeuren door middel van professioneel, weerbestendig en 
stevige materialen. Eenvoudige partytenten zijn niet toegelaten. Het verankeren van de constructie 
in openbaar domein (parkeerstroken, trottoirs) is niet toegelaten. Er kan enkel hiervan worden 
afgeweken na overleg met de Stad.  Indien voor tentconstructies wordt gekozen moedigen we de 
aanvrager aan om te kiezen voor uniforme kleuren. We verwijzen hierbij naar de groepsaankoop 
opengesteld door het horecaplatform van Roeselare waarbij men kan intekenen tot eind oktober 
2020.  
 
(2)De constructie moet minstens voor 1/3 transparant te zijn bij voorkeur die zijde gelegen aan de 
straatzijde. We stellen voor om ook één zijde open te laten om zeker te zijn van een voldoende 
ventilatie. 
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(3)Er moet steeds 1,5 meter vrije doorgang zijn op het trottoir. Windballasten (voeten) worden 
hierbij meegeteld. Ze moeten zich buiten de vrije doorgang bevinden.   
 
(4)De elektrische installaties voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en 
reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties. Je 
gebruikt gekeurde verwarmingstoestellen. Losstaande verwarmingselementen, en 
verwarmingstoestellen op gas zijn niet toegelaten. Eveneens geen open vuur of vuurkorven. Vergeet 
niet de duurzame insteek. Infrarood verwarming en/of LED verlichting is bijvoorbeeld een goede 
optie. Maar ook plaids of dekentjes kunnen een alternatief zijn.   
 
(5)Er mogen geen makkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, 
papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen (bv plastiek), noch als versiering, noch 
als bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden.  
 
(6)Bij de inrichting blijven de geldende corona richtlijnen van toepassing. Het meubilair dient 
voldoende ver uit elkaar geplaatst te worden om de 1,5 meter te kunnen garanderen. Er dient 
nagedacht te worden over de in-, uitgangen en verplaatsingen in de constructie zodat de social 
distance kan gewaarborgd worden. Waar mogelijk wordt ontsmetting voorzien.  
 
(7)De tijdelijke overkappingen dienen indien nodig met voldoende verlichting (en/of reflectoren) 
geaccentueerd te worden zodat ze geen risico vormen voor de verkeersveiligheid.   
 
(8)Versterkte muziek in de tijdelijke constructie is niet toegelaten.   
 
(9)De horeca ondernemer blijft steeds geheel en alleen verantwoordelijk voor de stabiliteit en de 
veiligheid van de constructie. Hij of zij heeft ook de verantwoordelijkheid bij extreme 
weersomstandigheden (bv. storm) voldoende alert te zijn om de tijdelijke constructie voor die 
periode te verwijderen of extra te verstevigen. 
 
(10)De tijdelijke overkapping moet, bij werkzaamheden, en/of overmacht onmiddellijk kunnen 
worden verwijderd. 
 
(11)De Stad Roeselare heeft het recht om de aanvraag tot de tijdelijke overkapping te weigeren als 
de voorgestelde constructie en de plaats van opstelling de veiligheid en/of de openbare orde en de 
doorgang van andere manifestaties in het gedrang kan brengen. Mogelijke overlast en esthetische 
schade kunnen ook een argument zijn tot weigering. 
 
De toelating of toekenning voor de tijdelijke  overkapping kan steeds worden ingetrokken bij 
overlast, herhaaldelijke inbreuken of als de veiligheid in het gedrang komt.  
 
 


